
W związku z pobytem w Polsce osób, które
w ucieczce przed wojną w Ukrainie przybyły na
terytorium RP pojawiają się pytania, co do miejsca
ich rezydencji podatkowej (podlegania
nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu)
oraz związanych z tym konsekwencji dla polskich
przedsiębiorców zatrudniających takie osoby.

Zgodnie z przepisami polskiej ustawy o PIT osoby,
które posiadają na terytorium RP centrum
interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek
interesów życiowych) lub przebywają na terytorium
RP dłużej niż 183 dni w roku kalendarzowym stają
się polskimi rezydentami podatkowymi.

Jak ustalić, czy osoba z Ukrainy jest polskim 
rezydentem podatkowym?

Centrum interesów 

Osoba przybyła z Ukrainy może stać się polskim
rezydentem podatkowym, jeśli da się stwierdzić, że
posiada ona w Polsce centrum interesów
osobistych lub gospodarczych.

Z uwagi na brak precyzyjnych kryteriów
ustawowych ocena, czy dana osoba ma w Polsce
ośrodek interesów życiowych wymaga
każdorazowej analizy okoliczności towarzyszących
pobytowi tej osoby na terytorium RP. Jeżeli osoba
przybyła z Ukrainy pozostawiła na terytorium tego
państwa rodzinę (np. męża), w dalszym ciągu
posiada tam np. mieszkanie i konto bankowe,
a pobyt w Polsce traktuje jako tymczasowy –
z zamiarem powrotu na Ukrainę lub wyjazdu do
innego państwa - raczej nie będzie można w tym
przypadku stwierdzić, że posiada na terytorium RP
ośrodek interesów życiowych. Jednak gdy taka

osoba zamieszka w Polsce wraz z całą najbliższą
rodziną, np. w udostępnionym mieszkaniu, zacznie
organizować sobie pobyt w Polsce, a członkowie
rodziny podejmą tutaj pracę lub naukę, pojawią się
poważne argumenty za uznaniem, że taki ośrodek
interesów życiowych jednak w Polsce powstaje.

Pobyt ponad 183 dni

Z kolei przesłanka dotycząca liczby dni pobytu
w Polsce nie budzi wątpliwości. W przypadku upływu
183 dni pobytu w Polsce osoba z Ukrainy staje się
polskim rezydentem podatkowym, co oznacza, że
będzie podlega opodatkowaniu PIT od całości
osiąganych dochodów, a nie jedynie dochodów
osiąganych w Polsce .

W praktyce pojawiają się spory czy z upływem okresu
183 dni osoba taka staje się polskim rezydentem
tylko na przyszłość, na okres kolejnych miesięcy lub
lat pobytu w Polsce, czy retroaktywnie, od początku
pobytu w Polsce, także przed upływem 183 dni.
W drugim przypadku należałoby zapłacić dodatkowo
zaliczki i podatek dochodowy za czas pobytu w Polsce
przed upływem okresu 183 dni. Opowiadamy się za
pierwszym z tych stanowisk, który znajduje wyraźne
oparcie w niektórych interpretacjach organów
podatkowych.

Wątpliwości i spory na tle rezydencji 
podatkowej

Sytuacje osobiste, rodzinne i majątkowe
uciekinierów z Ukrainy są w aktualnych
okolicznościach skomplikowane. Najczęściej trudno
będzie ocenić czy i od kiedy dana osoba ma w Polsce
centrum interesów i stała się polskim rezydentem
podatkowym. Należy przy tym podkreślić, że
rejestracja danej osoby jako legalnie przebywającej
na terytorium Polski nie przesądza o jej statusie
podatkowym.

Niniejszy materiał został przygotowany w celu poinformowania Klientów kancelarii o określonych istotnych zmianach w prawie polskim i nie stanowi on porady prawnej dotyczącej konkretnej
sytuacji któregokolwiek z Klientów i nie powinien być traktowany przez Klientów jako porada. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przedstawionymi powyżej zagadnieniami
prawnymi oraz ichmożliwymwpływem na działalność gospodarczą danego Klienta w Polsce, prosimy o kontakt z prawnikiem prowadzącym Państwa sprawy.
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Rezydencja podatkowa uchodźców z Ukrainy 

Kryteria posiadania statusu polskiego 
rezydenta podatkowego



Wskazano w nim, iż okres 183 dni zwolnienia
z podatku oblicza się uwzględniając wszystkie dni
pobytu w danym państwie (w Polsce),
„z wyłączeniem zdarzeń uniemożliwiających wyjazd
osobie”. Na gruncie naszych reguł językowych
i społecznych należy przyjąć, że osoba uciekająca do
Polski z terytorium Ukrainy w następstwie
prowadzonych tam działań wojennych, nie może tam
powrócić przez czas prowadzenia tych działań.
W takiej sytuacji mamy bowiem do czynienia ze
zdarzeniem „uniemożliwiającym wyjazd osobie”.

W takiej sytuacji osoba nie może dowolnie
decydować o swoim miejscu zamieszkania dla celów
podatkowych. Wydaje się, że takie rozumowanie
powinno mieć również zastosowanie do innych
sytuacji podobnego rodzaju. Tym samym dochody
ukraińskiego rezydenta podatkowego z pracy
wykonywanej w Polsce nie powinny podlegać
opodatkowaniu w Polsce przez czas wojny w Ukrainie
nawet w przypadku jego pobytu na terytorium RP
ponad 183 dni, jeżeli dochód ten wypłaca pracodawca
zagraniczny, a nie polski.

Jak udokumentować rezydencję podatkową 
osoby z Ukrainy?

W wielu przypadkach polskie przepisy podatkowe dla
zastosowania przewidzianych w nich zwolnień
(w powiązaniu z postanowieniami UPO) wymagają
udokumentowania zagranicznej rezydencji
podatkowej podatnika. Przykładowo, w świetle
polsko-ukraińskiej UPO m.in. dochody
zleceniobiorców mogą podlegać opodatkowaniu tylko
na Ukrainie pod warunkiem posiadania przez
polskich płatników wypłacających takim osobom
wynagrodzenie certyfikatu potwierdzającego
ukraińską rezydencję podatkową tych osób.
W przeciwnym razie płatnicy na podstawie polskich
przepisów zobowiązani są do pobrania podatku w
zakresie wypłacanych wynagrodzeń według stawki
20%.

W przypadku osób będących przed przybyciem do
Polski rezydentami podatkowymi Ukrainy, polsko-
ukraińska umowa o unikaniu podwójnego
opodatkowania (UPO) rozstrzyga kwestię dla
potrzeb opodatkowania PIT. Należy pamiętać, że w
przypadkach spornych, jeśli nie można ustalić,
w którym państwie dana osoba posiada ośrodek
interesów życiowych, albo w którym państwie
zwykle przebywa, to za jej miejsce zamieszkania dla
celów podatkowych ostatecznie należy uznać
państwo, którego jest ona obywatelem. Wydaje się,
że ta reguła może mieć zastosowanie w przypadku
wielu osób, które w ucieczce przed wojną na
Ukrainie tymczasowo przybyły na terytorium
Polski.

Dochody z pracy najemnej w świetle umowy 
o unikaniu podwójnego opodatkowania

Zgodnie z polsko-ukraińską UPO dochody z pracy
wykonywanej w Polsce są zwolnione
z opodatkowania w Polsce, jeżeli nie są wypłacane
przez polskiego pracodawcę lub na jego rachunek,
a pracownik nie przebywa w Polsce dłużej niż 183
dni podczas danego roku kalendarzowego. Do
okresu tego zalicza się „dni fizycznej obecności”
w Polsce. Z dniem upływu tego okresu zwolnienie
z podatku dochodowego od wynagrodzeń za pracę
wykonywaną w Polsce w zasadzie wygasa
automatycznie. Jeżeli jednak pobyt w Polsce danej
osoby z Ukrainy wymuszony jest działaniami
wojennymi i z powodu tych działań osoba ta nie
powraca na Ukrainę uważamy, że należy przyjąć, że
upływ okresu (183 dni) tego zwolnienia z podatku
ulega zawieszeniu na czas działań wojennych na
Ukrainie i będzie biec nadal dopiero po
zakończeniu tych działań.

Takie podejście znajduje uzasadnienie w treści
Komentarza do Modelowej Konwencji OECD
w sprawie podatku od dochodu i majątku.
Postanowienia polsko-ukraińskiej UPO powinny
być interpretowane zgodnie z tym komentarzem.

Możliwe zawieszenie biegu okresu 
183 dni pobytu na terytorium RP

Forma certyfikatu 
rezydencji podatkowej
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Obowiązujące przepisy nie określają wymaganej
formy takiego certyfikatu i pozostawiają to prawu
obcego państwa, w tym wypadku, ukraińskiemu.
Biorąc pod uwagę sytuację w Ukrainie, uzyskanie
certyfikatu rezydencji od tamtejszego organu
podatkowego może być niemożliwe. Jeżeli jednak
prawo Ukrainy dopuszczałoby inne formy
potwierdzenia rezydencji podatkowej, niż
wystawione na urzędowych formularzach, np.
w formie pisemnego oświadczenia lub w drodze
zaświadczenia wydawanego przez właściwe
placówki dyplomatyczne Ukrainy w Polsce lub
w innych krajach, to Polskie organy podatkowe
powinny dopuścić stosowanie certyfikatów
rezydencji także w takiej formie. Przemawia za tym
szereg argumentów prawnych, w tym okoliczność,
że prawo polskie nie zastrzega żadnej konkretnej
formy ani treści takiego certyfikatu. Warto również
pamiętać, że w czasie stanów: zagrożenia
epidemicznego i epidemii ogłoszonych w związku
z COVID-19 oraz w okresie kolejnych 2 miesięcy po
ich odwołaniu, możliwe jest dokumentowanie
rezydencji podatkowej za pomocą kopii certyfikatu
(w tym skanu), jeżeli informacje wynikające
z dokumentu nie budzą uzasadnionych wątpliwości
co do zgodności ze stanem faktycznym.
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